Aan: drs. C. van Nieuwenhuizen,
Minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Onderwerp: Zienswijze Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 + bijlage
Oegstgeest, 4 juli 2020.
Excellentie,
U heeft onlangs de Ontwerp-Luchtvaartnota vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Graag maken
wij als OZV van de gelegenheid gebruik om onze Zienswijze in te dienen. Onze Zienswijze bestaat uit
twee onderdelen. Het eerste deel, waarin wij in algemene zin onze visie op uw beleidsvoornemens
schetsen, treft u onderstaand aan. In het tweede deel, treft u als bijlage onze paginagewijze (detail-)
opmerkingen op de Ontwerp-Luchtvaartnota aan.
Het is schokkend te moeten constateren dat, hoewel de zorg voor een gezonde leefomgeving van
burgers in de Luchtvaartnota opvallend benoemd wordt, het perspectief op concrete maatregelen
hieromtrent afwezig is. Dit, ondanks dat binnen de kaders van de huidige milieu- en
geluidsproblematiek en de daaruit voortkomende gezondheidsrisico’s de situatie urgent is.
Er wordt in de nota erkend dat er een brede consensus is over het negatieve effect dat vliegverkeer
heeft op gezondheid. Deze effecten worden enerzijds veroorzaakt door emissie van
gezondheidsschadelijke stoffen zoals CO2, NOx en ultrafijnstof en anderzijds door te hoge
geluidsproductie. Ondanks de erkenning van de negatieve effecten van vliegverkeer wordt in de
Luchtvaartnota toch de aanpak van emissie ondergebracht in de categorie "groei" onder het motto
van: "de luchtvaartsector kan groei verdienen". Directe wettelijke maatregelen, waar de
omwonenden van Schiphol wat aan hebben blijven nadrukkelijk “in de lucht hangen”. Op eenzelfde
manier wordt omgegaan met het beperken van het schadelijke effect van teveel geluidsbelasting.
Hier is het ook weer, "groei (moet verdiend worden)". In dat kader wordt zelfs de WHOgeluidsrichtlijn genoemd, maar of deze WHO-richtlijn wettelijk geëffectueerd gaat worden, inclusief
een tijdpad, komt niet voor in de Luchtvaartnota.
Hoewel CO2 en N2 uitstoot inmiddels wettelijk aan banden is gelegd, geldt voor begrenzing van
geluidsbelasting helaas nog geen wettelijke norm. Dit houdt in dat sancties bij overtreding niet
mogelijk zijn. Dat is een ongewenste situatie. Wij vinden dat de WHO-richtlijn voor Europa (45
dBLden en 40 dBLnight) uitgangspunt van een wettelijk beleid moet zijn. Op dit moment, door het
ontbreken van een wettelijke norm heeft de Nederlandse Staat de vrijheid om aanzienlijk naar boven
af te wijken van het advies van de WHO. Verder dient de berekende norm voor geluidshinder
vervangen te worden door een norm die gebaseerd is op heldere grenswaarden voor gemeten
geluid. Hierbij moet rekening worden gehouden met:
1. Piekbelasting
2. maximale frequenties per tijdseenheid per baan
3. tijdsduur rustpauzes
4. cumulatie van geluid
5. maximale hinder per persoon
Kortom, wat de Luchtvaartnota schrijnend ontbeert is dat er een wettelijk verankerd, goed (d.w.z.
met inachtneming van de 5 hierboven genoemde parameters) en betrouwbaar, meetsysteem komt
om de geluids(over)belasting te registreren inclusief wetgeving om overtredingen te sanctioneren.
In de Luchtvaartnota wordt genoemd dat het beperken van geluidsoverlast "prioriteit heeft in het
luchtruim tot een vlieghoogte van 6.000 voet (ongeveer 1.800 meter)", maar evenals
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bovengenoemde onderwerpen wordt dit ook niet uitgewerkt. Het Ministerie is er al jaren van op de
hoogte dat de protocollen voor een geleidelijke dalingsmethode vanaf 2000 meter, de continuous
decent operation (CDO), bekend zijn en dat de CDO op andere drukke luchthavens wordt uitgevoerd.
Door de CDO als dalingsmethode te gebruiken wordt een algemeen belang gediend want zowel de
emissie- als geluidsbelasting nemen af. Toch wordt deze specifieke adaptatie in dalingsmethode niet
in de Luchtvaartnota genoemd.
Ingezet wordt op utopische maatregelen zoals stillere vliegtuigen. En dan nog, er is geen "rocket
science" voor nodig om te bedenken dat als er meer vliegbewegingen zijn, er ook meer
geluidsbelasting is. Daarmee is het perspectief op 780.000 vliegbewegingen per jaar, dat de
Luchtvaartnota ons biedt, uiterst zorgwekkend.
Hoe kan het Ministerie van IenW in haar Luchtvaartnota zeggen de gezondheidsbelangen van haar
burgers voorop te stellen? In feite worden deze belangen flagrant genegeerd. Dit, ondanks de brede
maatschappelijke (óók wetenschappelijk onderbouwde) discussie over dit onderwerp. Het kan niet
anders, dan dat u als Minister en uw adviseurs weten wat er leeft onder de bevolking. Of is deze
discussie alleen maar pro forma gevoerd? Wij kunnen niet anders dan vaststellen dat de overheid
haar verantwoordelijkheid, zoals bedoeld in het Verdrag van de rechten van de mens, niet wenst te
nemen. Hierdoor komt een gezonde leefomgeving voor de burger in gevaar. De Luchtvaartnota legt
de nadruk op groei van de luchtvaart, i.c. Schiphol, als dé motor voor de economie tot 2050, terwijl
men weet dat andere sectoren zeker zo belangrijk zijn en naar verwachting, Schiphol zullen
voorbijstreven (zie: ondermeer de rapportage "Mainports voorbij"). Kennelijk telt voor de Staat het
korte termijn economische belang meer dan het bieden van een robuust langere termijn perspectief
zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van Schiphol naar de Noordzee.

Hoogachtend,
Namens het Bestuur van de Stichting OZV
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